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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

   A. Dane o wnioskodawcy i osobach ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego - wypełnia       
wnioskodawca.

 

Lp.
Imię i nazwisko Data

urodzenia
Stan

cywilny
Stosunek

pokrewieństwa
do

wnioskodawcy

Data zameldowania
na pobyt 
stały/czasowy 
potwierdzona przez
właściwy 
wydział do spraw 
ewidencji ludności 
Urzędu Miasta *

Przeciętnie wynagrodzenie 
miesięczne (tj. bez kosztów 
uzyskania przychodu i bez 
składek: emerytalnej, 
rentowej i chorobowej)
 z ostatnich 3 m-cy, 
potwierdzone przez zakład 
pracy (pieczęć firmowa i 
imienna) **
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* Liczba osób zameldowanych wraz z wnioskodawcą (wnioskodawcami) potwierdzona przez właściwy wydział do spraw
ewidencji ludności Urzędu Miasta

lokal przy ul. …........................................................... liczba osób ….......................

lokal przy ul. …........................................................... liczba osób …......................

** W przypadku  posiadania  emerytury,  renty,  zasiłków,  alimentów i  innych  źródeł  dochodów należy  dołączyć
kserokopię decyzji  ZUS, MOPS lub stosownych zaświadczeń.
Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy.
W przypadku pełnoletnich osób uczących się należy przedłożyć stosowne zaświadczenie.
W  przypadku  niepełnosprawności  w  stopniu  znacznym wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim
zamieszkującej proszę dołączyć stosowne orzeczenie.



B. Dane dotyczące lokalu mieszkalnego wnioskodawcy – wypełnia i potwierdza pieczątką firmowa 
oraz imienną Wynajmujący lub Zarządca/Administracja budynku:

1. Adres zajmowanego lokalu .....................................................................................................

2. Wielkość zajmowanego lokalu mieszkalnego:

I  p...............  m2,  II  p................  m2,  III  p................  m2,  IV  p................  m2,  V  p  ...............  m2,

kuchnia .......... m2, łazienka .......... m2, przedpokój ......... m2,  inne pomieszczenia:……… m2  przynależne

do lokalu, znajdujące się w / poza lokalem***, 

powierzchnia mieszkalna /pow. pokoi/ .................... m2, 

powierzchnia użytkowa /całkowita pow. lokalu/…................m2.

3. Liczba osób zamieszkujących w lokalu …................ 

4. Lokal mieszkalny jest: samodzielny / wspólny *** z…..............................................................

5. Własność lokalu ...................................................................................

6.  Wyposażenie lokalu mieszkalnego:  instalacja  wodociągowa, kanalizacja,  gaz,  wc w lokalu,  wc poza

lokalem, łazienka, ogrzewanie: piecowe, centralne, elektryczne, gazowe, etażowe***.

7. Stan techniczny lokalu mieszkalnego odpowiada wymogom technicznym określonym przepisami prawa

budowlanego: tak / nie***.

8. Lokal mieszkalny położony jest w budynku: frontowym / oficynie***, wyposażonym / nie 

wyposażonym***  w windę, na parterze/ piętrze .......................................

9. Najemca  lokalu (imię i nazwisko)............................................................................................

       a)  posiada tytuł prawny (jakiego rodzaju) ............................................................................
Nr..............................z dnia......................na czas.....................................................................
       b)  nie posiada  tytułu prawnego
 wypowiedziana umowa najmu ( data wypowiedzenia)............................................................
 wyrok orzekający eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego lub z prawem do lokalu socjalnego 

dla .............    osób.***
10. Zaległości z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu na 
dzień.........................................nie występują / występują***  
w wysokości..........................................................................................................................        
za okres  od ...........................................do .........................................

11. Najemca otrzymuje,  nie otrzymuje, otrzymywał*** dodatek mieszkaniowy w okresie

 od..................................... do ............................ w wysokości ...........................................

12. Najemca/osoby zamieszkujące w  lokalu przestrzega/nie przestrzega*** zasad regulaminu porządku 
domowego.

Uwagi : ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

...............................................                         ........................................................
         pieczątka firmowa pieczątka imienna i podpis

     



C.  Dane  dotyczące  lokalu  mieszkalnego  współmałżonka  wnioskodawcy  (należy  wypełnić  w
przypadku gdy małżonkowie zamieszkują osobno) - wypełnia i potwierdza pieczątką firmowa oraz
imienną Wynajmujący lub Zarządca/Administracja budynku:

1. Adres zajmowanego lokalu .....................................................................................................

2. Wielkość zajmowanego lokalu mieszkalnego:

I  p...............  m2,  II  p................  m2,  III  p................  m2,  IV  p................  m2,  V  p  ...............  m2,

kuchnia .......... m2, łazienka .......... m2, przedpokój ......... m2,  inne pomieszczenia:……… m2  przynależne

do lokalu, znajdujące się w / poza lokalem***, 

powierzchnia mieszkalna /pow. pokoi/ .................... m2, 

powierzchnia użytkowa /całkowita pow. lokalu/…................m2.

3. Liczba osób zamieszkujących w lokalu …................ 

4. Lokal mieszkalny jest: samodzielny / wspólny *** z…..............................................................

5. Własność lokalu ...................................................................................

6. Stan techniczny lokalu mieszkalnego odpowiada wymogom technicznym określonym przepisami prawa

budowlanego: tak / nie***.

7. Najemca  lokalu (imię i nazwisko)............................................................................................

       a)  posiada tytuł prawny (jakiego rodzaju) ............................................................................
Nr..............................z dnia......................na czas.....................................................................
       b)  nie posiada  tytułu prawnego
 wypowiedziana umowa najmu / data wypowiedzenia/............................................................
 wyrok orzekający eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego lub z prawem do lokalu socjalnego 

dla .............    osób.***
9. Zaległości z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu na 
dzień.........................................nie występują / występują***  
w wysokości..........................................................................................................................        
za okres  od ...........................................do .........................................
9. Najemca /osoby zamieszkujące w lokalu przestrzega/nie przestrzega*** zasad regulaminu porządku 
domowego.

Uwagi : ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

...............................................                         ........................................................
        pieczątka firmowa pieczątka imienna i podpis

   D.  Jeżeli  wnioskodawca jest osobą bezdomną, informację o tym fakcie należy ująć w motywacji
wniosku.

E.  Motywacja wniosku:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



Załączniki:
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
Oryginały dokumentów, które kserowano należy przedłożyć do wglądu.

Oświadczam, że nie posiadam prawa własności do lokalu mieszkalnego.

............................................................................................................................................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

Oświadczam, że nie zbyłem/zbyłam prawa własności do poprzednio zajmowanego lokalu.

............................................................................................................................................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

Oświadczam, że poza dochodem wykazanym we wniosku i załącznikach nie uzyskałem/am dochodu z
innego tytułu w okresie ostatnich trzech miesięcy.

…........................................................................................................................................................................................
podpisy wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku

Oświadczam, że uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku o zawarcie
umowy najmu lokalu mieszkalnego.

………………………………………………………………............................................................................................
podpisy wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Urząd  Miasta  Katowice  i  jego  jednostki  organizacyjne
danych osobowych (w tym danych określonych w art. 27. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
– tzw. danych wrażliwych) niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i podjęcia działań mających na celu
zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w oparciu o:
●  ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), 
● uchwałę  nr  XXXI/632/16  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  26  października  2016  r.  w  sprawie
przyjęcia  “Zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  miasta
Katowice” (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09.11.2016 r. poz. 5696).
●  ustawę  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.  z 2016 r., poz.
922)**** 

............................................................................................................................................................................................
podpisy wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku

Wnioskodawca oraz inne osoby ujęte we wniosku mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

F.  Sposób rozpatrzenia wniosku:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
*** niepotrzebne skreślić
**** w przypadku zmian ww. aktów prawnych, obowiązuje tekst aktualny na dzień złożenia wniosku

Druk obowiązuje od dnia  24.11.2016 r.
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